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 چکیده

شادی  ۀآموزی و تجرب دانش ۀتوصیفی ژرف از زندگی روزمر بیان ،پژوهشهدف این 

شادی در زندگی  ۀچگونگی تجرب»آنهاست. پرسش اصلی پژوهش را بر همین مبنا 

پژوهش میدانی در دو  ،به این پرسش  . برای پاسخانتخاب کردیم« آموزی دانش ۀروزمر

 ۀمشاهد روش ها از آوری داده . برای جمعانجام دادیمتهران  6 ۀمنطق ۀدبیرستان دختران

را براساس روش  سپس نتایجاستفاده کردیم.   افتهی ساخت نیم ۀمشارکتی و مصاحب

. برگزیدیمتحلیل و چهار مفهوم را برای پاسخ به پرسش اصلی خود  )مفهومی(  کیتمات

چهار  ،شدن مدرسه، دوستی روزمره، قدرت تحقق خود و خودی از آنِ خود زهیکارناول

آموزان  دانش ۀادمانکه با اتکا به آنها تجارب ش استآمده از این پژوهش  دست مفهوم به

منظور از کارناولیزه شدن مدرسه، شکاف در نظم حاکم و ایجاد . پذیر خواهد شد درک

دوستی روزمره، مفهومی است  فرصتی برای بروز و ظهور عناصر جهان غیررسمی است.

آموزان اشاره دارد. قدرت تحقق خود، ناظر  های بین دانش که بر شبکۀ روابط و دوستی

های رسمی و دستیابی به فرصت برای بروز خود  آموزان بر زمان/مکان بر تسلط دانش

ترین مفهوم این پژوهش است که فراتر از  واقعی آنهاست. خودی از آنِ خود، عمیق

 آموز بر خویشتن آنها اشاره دارد.  مکان بر تسلط دانش زمان/

 ،مرهآموز، زندگی روز دانش ،شادی، خودی از آنِ خود ۀ: تجربکلیدي هاي واژه

 .قدرت تحقق خود
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 مقدمه و بیان مسئله
محیط فیزیکی  ،آموزاندانش بیشتر»دهد  شده در مدارس نشان می ی انجامهای کمّ اغلب پژوهش

 گاهبار و بدون تحرک، پویایی و شادمانی و  آور، کسالتو فضای اجتماعی مدارس را مالل

از  هموارهلیای آموزش و پرورش در حالی که او .(7: 1331)آل یاسین، « دانند آور می خفقان

دیوار  شکافبه »کنند و معتقدند آنها  می شکایتآموزان  های دانش ها و خنده ها و شوخی شیطنت

  رخدر مدرسه  وقایعی چه حقیقتاًشده با اولیای مدرسه(  های انجام )مصاحبه« خندند هم می

ها و  گذرانند یا با شیطنت از سر میرا   کننده بار و خسته آموزان لحظاتی کسالت ؟ آیا دانشدهد می

آموزان  آورند؟ چگونه دانش باری از تجارب شادمانه را با خود به همراه می کوله شانیبگوبخندها

دهد؟ البته اینجا  تجارب آنها را شکل می ۀکنند و چه چیزی شاکل شادی را در مدرسه تجربه می

آن، بلکه تجارب عمومی  های فردی و خانوادگی نه تجارب شخصی افراد و نه ریشه

. تجاربی که ورای مسائل شخصی، شخصیتی و خانوادگی قرار دارد و داردآموزان اهمیت  دانش

گیرد. با این اوصاف نیازمند  اجتماعی مدرسه شکل می 1با فضای ارتباطصورت مشترک و در  به

 همین دلیل، به. فهمیمبآموزان را در پیوند با مدرسه  دانش ۀمفاهیم و ادبیات نظری هستیم تا تجرب

ما این است که پژوهش  پرسشفرهنگی  های با تکیه بر بنیادهای مفهومی و نظری پژوهش

است پرسشی مهم این  کنند؟ خود تجربه می ۀآموزان شادی را در زندگی روزمر چگونه دانش

یل آموز تحص درصد از جمعیت کل کشور( دانش 16 برابر با) 2میلیون 12 به نزدیک اکنون زیرا

رقم باال  ایند. نکن ساعت از زمان خود را در مدرسه سپری می 5 به  نزدیککه روزانه  ندکن می

 یاجتماعی و موضوع پژوهش ۀآموزان در مدرسه به یک مسئل شادی دانش ۀکافی است تا مسئل

 ل شود. یبدتمیدانی 

ای است  چیدهیکی از عواطف بشری از مفاهیم پی ،شادی ای روانی یا اجتماعی؟ شادی: تجربه

شادی و خنده  3است. باختین  شده بیانمختلف فکری تعاریف متنوعی از آن  یها  مکتبکه در 

خنده عنصری است که جهان فرهنگ عامه را از قید داند. به عقیدۀ او میبخش را عنصری رهایی

های  خنده و جشن»و نویدبخش آزادی و برابری است،  رهاند میفرهنگ رسمی و خشک 
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1. Space 

 1336)آمار متعلق به سال  http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=99 درگاه ملی آمار ایران به آدرس : .2

 است(.

3. Mikhail Bakhtin  
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جهان، به رهایی از  خصوصانگیزد، به رهایی از دیدگاه مسلط در  ابداع را برمی گستاخیِ ،مردمی

 «ند...ک می کمکهمگان  ۀچیزهای مبتذل، عادی و پذیرفت همۀرسوم، حقایق جاری،  ۀهم

جهان رسمی  یدوبندهایعامل رهایی انسان از ق ،از این نظر خنده و شادی .(11:  1331، نی)باخت

 دیشادی و خنده در زندگی بشری تأک ۀهرچند باختین بر اهمیت و جایگاه ویژگو است.  و تک

گذشته از  انتزاعی و فلسفی باقی ماند. یاو، شادی نیز در حد مفهوم  های فلسفی نوشته، در اردد

شناسی مثبت در  بار با گسترش روان نخستینرویکردهای فلسفی باختین به شادی، این مفهوم 

 بیان شناسان، روان یمشغول . دلبررسی شدعلمی  از دیدگاهشناسی  انعلم رو در، 1661 ۀده

ند که را داربه این پرسش  همچنین قصد پاسخ به ؛تعریف عینی و عملیاتی از مفهوم شادی بود

 ،علمی و دعواهای نظری های درگیریعاطفی است یا شناختی؟ مدتی پس از  شاخصیآیا شادی 

. با در نظر را داردشناختی و عاطفی  شاخصف بشری هر دو که عواطبا اشتراک نظر بیان کردند 

منفی و رضایت  ۀمثبت، فقدان عاطف ۀشادی از سه عنصر عاطف ،عد عاطفی و شناختیگرفتن دو بُ

نظران  ، از صاحب2نوو وینهو 1آرگایل از سوی. این تعریف شودمیاز زندگی تشکیل 

 ین زمینه تأیید شدپردازان ا و سایر نظریه (1661ن، و(، )وینهو1332شناسی مثبت )آرگایل،  روان

عابدی ؛ 1333هزارجریبی و دیگران، ؛ 1361و دیگران،  یاالسالم خیش؛ 1333)کرمی و دیگران، 

  .(1336کوهستانی، و  1336زمانی، ؛ 1335و دیگران، 

های  تبیین مکن استها نیز م ترین پدیده روانشناختی»با این ادعا که  ،هفتاد ۀاز اواخر ده

 به نیز مسائلی مانند احساسات .(111: 1361)مقدس و دیگران، « شناختی بیابند کامالً جامعه

پیرامون آن شکل گرفت.  بسیاری،شناختی  های جامعه شد و نظریهوارد شناسی  جامعه

تنها عقاید، بلکه احساسات  نه»بسیار متعهد بود که  3رتزیشناسی احساسات به این جمله گ جامعه

ابعاد بر شناسی نه  البته در جامعه .(22: 1335پور،  )کیان «ندهست  فرهنگ هر جامعه مخلوقات نیز

تفسیر  تأثیر. در اینجا مسائلی مانند شود می دیابعاد اجتماعی آن تأکبر فردی احساسات، بلکه 

(، نقش هنجارهای فرهنگی 1شاتدهی به احساسات )سوزان  گران از موقعیتشان در شکل کنش

در  جایگاهعد قدرت و ، عملکرد ساختار اجتماعی و دو بُ(5ساسات )هوقشیلددر مدیریت اح
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1. Michael_Argyle 
2. Veenhoven 

3. Geertz, C  

4. Shott, S 
5. Hochschild, A R 
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( یا تأثیر عواطف در ایجاد 1333ربانی خوراسگانی و دیگران، ( )1تحریک احساسات )کمپر

شناسان  ( توجه جامعه111: 1361مقدس و دیگران، ( )2ها )الولر ها و شبکه وابستگی درون گروه

 کند.  را به خود جلب می

  ربة شادي در زندگي روزمرهتج

« اندازه دشوار است بی «زندگی روزمره»تعریف مفهوم  ،شناختی مفاهیم جامعه بیشتربین »

زندگی روزمره باز  و زایندۀبه ذات سیال  سوییالبته این دشواری از  .(161: 1331، 3)فدرستون

این مفهوم را باید در  ۀزند. ریش های نظری و فلسفی دامن می دیگر به بحث سویگردد و از  می

ها و ساختارهایِ کالن جهان  نظام ۀسلطدربارۀ شناسان کالسیک جستجو کرد که  آرای جامعه

ماکس وبر و « عقالنیت صوریِ»مره نگران بودند. اصطالحات زمدرن بر قلمرو زندگی رو

 ر گرفتهکا که برای تبیین این روند به هستندمارکس، مفاهیمی «ِ یگانگیازخودب»و « وارگی بت»

و راه « زندگی روزمره ۀتفکیک و مستعمره شدن فزایند»یندهای تاریخیِ آشدند. از این پس فر 

شود  ل مییبدتشناسان  اصلی اندیشمندان و جامعه های رهایی از آن به یکی از موضوع

این  ۀهم ۀمای گیرد. بن ها قرار می پردازی ( و در مرکز بسیاری از نظریه163: 1331)فدرستون، 

تاریخی  روندی درتفکیک دو قلمرو زیست روزمره و جهان واالست که  ،های نظری ستگاهد

 ،زندگی روزمره»است. در حالی که   اتفاق افتاده و درنهایت به استعمار زیست جهان منجر شده

های  ها و قابلیت افراد بشر است. در این قلمرو توان 1شدن افق معنایی ترین قلمرو ساخته اساسی

 . (61: 1333به نقل از الجوردی،  1631س هلر، ن)آگ« یابند آیند و عینیت می فعل در می بشری به

 است و درنظام غالب  اختیارمتمرکز در  به صورت ،قدرت در اینجا فرض بر این است که

 سستیبر انفعال و »شود. در این دیدگاه  بر جهان زندگی روزمره اعمال می ،هیسو کیروندی 

های  کننده آنها دریافت .(32: 1333شود )کاظمی،  می دیتأک« های مردم ودهکنندگان و ت مصرف

های غالب ندارند.  شوند که راهی برای رهایی از چنگال ساختارها و گفتمان منفعلی فرض می

دیگر نه  ؛از اعمال قدرت را زیر سؤال بردند سویه کیاین تصویر ایستا و  ،های بعدی نظریه

کنندگانی منفعل. شکست  ها مصرف شد و نه سوژه سویه فرض می امری متمرکز و یک ،قدرت

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Kemper, T 

2. Lawler, E 

3. Featherstone. M 
4. valu_ horizon 
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قدرت متمرکز دور شده و به  نظریۀنسبت داد. فوکو از  1تصویر متمرکز قدرت را باید به فوکو

و  2عالوه بر فوکو باید به استوارت هال .بیند رد زندگی میر در سطوح خُجای آن قدرت را متکثّ

براساس ( نیز اشاره کنیم. 1631رمزگشایی گفتمان تلویزیون )یعنی رمزگذاری/ رگذارشیتأث ۀمقال

ذهنی آنها،  ۀها و زمین مخاطبان و با توجه به خالقیت از سویمصرف  ۀدر مرحل ،ها این مقاله پیام

 بیانجامند.  آنتولیدکنندگان  بینی پیششوند و چه بسا امکان دارد به معنایی غیر از  رمزگشایی می

 ،ها که در آن سوژه شود میید از قلمرو زندگی روزمره ارائه جد یتصویر ترتیب بدین

زنند.   ای مستمر و نزاعی دائم را رقم می بلکه مبارزه ؛های غالب نیستند و گفتمان  های نظام برده

در مقابل  ،قائل است گیر خصلتی متکثر و همه ،که مانند فوکو برای قدرت 3میشل دوسرتو

و برای . اداند که در زندگی روزمره جریان دارد لحظه می به مقاومت را پویا، متکثر و لحظه

ها، حیله و حقه  کی، چرها کیها، تاکت توصیف و تبیین این جنگ از اصطالحاتی مانند استراتژی

، نیترها، سنگ این است که قوی ها هاین اصطالحات و استعار ۀهم فرض شیپ»کند.  استفاده می

ترها خالق، منعطف، چابک و چاالک  اند، در حالی که ضعیف یافته سازمان سیارخالقیت و ب بدون

کار  ههای قدرتمندان ب استراتژی مقابلهای چریکی را  ترها تاکتیک ضعیف اینهستند. بنابر

به نظام حقه  هموارهند و کن وتاز می متون و ساختارهای آنها تجاوز و تاختبه بندند و  می

ای دارند.  فاهیم استراتژی و تاکتیک اهمیت ویژهم نجایدر ا .(111: 1337)رضایی،  «زنند می

ها و لحظاتی در نظام  شکاف منتظر ند کههست  های زندگی روزمره ها همان خالقیت تاکتیک»

: 1373)رضایی، « ند تا به آن حمله برده و در آن نفوذ کنندهست  انضباطی ۀقدرت و سلط ۀیکپارچ

نظر و حفظ و دهای قدرتمندان برای انتقال معنای ماستراتژی، ترفندها و ابزار آن در مقابل .(116

کارگیری  ها با به . کاربران زندگی روزمره یا به زبان دوسرتو، چریکقرار داردتداوم سلطه 

 ۀدهند که با اهداف اولی های جدیدی از مصرف را شکل می های خالقانه، بازترکیب شیوه

شوند  با شکست مواجه می مواقعبسیاری از  ها خوانی ندارد. درنتیجه استراتژی تولیدکنندگان هم

دهند. البته این  را از دست می ها یفخود بر ضع ۀترها قدرت انتقال معنا یا تحمیل اراد و قوی

ها،  ها )شهرها، مدارس، خیابان گیرد. درحقیقت مکان ترها شکل می مبارزه در زمین قوی

طور که  ها را ندارند، همان ت ترک این مکانقدر ،ترها ( به آنها تعلق دارد. ضعیف ها و... بازارچه

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Michel Foucault 

2. Stuart Hall 
3. De certeau, M  
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کند تا بدون ترک  ها به آنها کمک می توانند از مرزهای سلطه خارج شوند. اما این تاکتیک نمی

حاصل خالقیت  "گریز از نظام سلطه بدون ترک آن"» مکان، آن را در اختیار خود درآورد.

"زیستی هنر هم"کار بستن  زندگی روزمره در به
استفاده از محصوالت  همچنینم مستقر و با نظا 1

  .(111: 1337)رضایی، « آن برای مقاصد خویش است

شده برای درک ابعاد مفهومی زندگی روزمره کافی نیست، همین  بیان هر چند مبانی نظری

 ۀبه خصوص که مدرسه و زندگی روزمر ؛برای ما راهگشا باشد اندازه نیز ممکن است

مدرسه از دو جهان رسمی و  ،ایم. با این دیدگاه ینه درک کردهآموزی را در همین زم دانش

کنند. آنها  مدرسه گفتمان غالب را نمایندگی می مسئوالن است که در آن  غیررسمی تشکیل شده

مند کردن آن  آموزان و قاعده ـ جهان دانش ستیهای متنوعی برای ورود به ز از استراتژی

درسی  های ابها از معانی پنهان کت کنند. این استراتژی می)براساس قواعد گفتمان غالب( استفاده 

 ،. در مقابلگیرد دربرمی و قوانین مدون مدرسه تا هنجارهای غیرحقوقی و نصب دوربین را

که شادی  مندند. با توجه به این اثر کردن این هجوم بهره نهایت تاکتیک برای بی آموزان از بی دانش

بط است، توصیف آن بدون در نظر گرفتن این دو جهان و مدرسه مرت مسائلترین  روزمره اب

این شادی در آن،  ۀ. با چنین درکی از جهان مدرسه و تجربشدروابط بین آنها میسر نخواهد 

 ایم.     پژوهش را پیش برده

 شناسي  روش
شده یا پژوهش موردی انجام  2پژوهیـ  مورد ۀپژوهش با استفاده از روش کیفی و به شیواین 

های  که از بین دبیرستان هستند پژوهشاین  های نمونه 1بوعلی سینا و نرجس  ۀ. مدرس است 

گیری  شوندگان از نمونه اند. برای انتخاب مصاحبه تهران انتخاب شده 6 ۀمنطق ۀدختران

؛ 1331)ذکائی، میدانی است های پژوهش رایج دراستفاده کردیم که استراتژی 3نظری

، هدد تحصیلی و عواملی که میدان مقابل ما قرار می ۀن پایه و رشت(. با در نظر گرفت1،1361فلیک

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. The Art of Being in Between 

2. Case study 

گیری نظری برمبنای مفهوم  شود. نمونه است که براساس مفاهیم در حال پیدایش انجام می ای گردآوری داده  گونه . 3

ها و رویدادهایی برویم که امکان کشف  ها، انسان ین است که به سراغ مکاناستوار است. منظور از مقایسه ا« مقایسه»

 (. 216: 1361ها و ابعاد غنی کند )اشتراوس،  ها را از جنبۀ ویژگی ها را به حداکثر برساند و مقوله گوناگونی
4. Flick, Uwe 
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نرجس(  ۀمدرساز نفر  12بوعلی و  ۀمدرساز نفر  11آموزان ) نفر از دانش 26درنهایت با 

برای گردآوری  است.  ادامه داشته اشتراک دیدگاهبه  دستیابیها تا  کردیم. انتخاب نمونه وگو گفت

در  روشترین  محوری ،استفاده کردیم. مشاهده وگو گفتو  مشارکتی ۀها از مشاهد داده

 2یافتهساختنیم وگوی روش گفتاز آن از  پس .(1333، 1های میدانی است )بیکر پژوهش

ارائه )و همراه با رهنمودهای کلی  ندمنظمی ندارهایی که ساختار وگو گفت»استفاده کردیم. 

دهند.  میهایشان  ن براساس اولویتداد برای پاسخبه پاسخگو مجال بیشتری  (شوند می

کلی  براساس محورهای ها پرسش( برای همین بیشتر 223: 1361، 1و کوربین 3)استراوس

در نظر های خود از شادی را  مصداقنشود و  یریشونده دچار سوگ تا مصاحبه است شده طراحی

روشی  ،ل تماتیکتحلی»استفاده کردیم.  5مفهومیها از روش تحلیل  برای تحلیل مصاحبه آورد.

کارآیی  کمترینای.  داده ها( درون مایه درون) یها قالب ییاست برای تشخیص، تحلیل و بازگو

ها با جزئیات کامل است. روش تحلیل تماتیک گاهی از  این روش، سازماندهی و توصیف داده

و  6ان)برو «کند یرا تفسیر م پژوهشمتفاوت موضوع  یها و جنبه رود میتر  این نیز پیش

  .(76: 2116، 7کالرک

 آموزي شادي، خود و زندگي روزمرة دانش

آموزان کار آسانی نیست به خصوص وقتی به مفهوم  دانش ۀهای گذرا و زند شناخت تجربه

به الگوهای کلی  تیابیها و دس باشد. برای شناسایی این تجربه   شادی محدود شده مانند مبهمی

. نیز انجام دادیمهای عمیق  مصاحبه ،اکتشافی ۀمصاحب بر مشاهده و آموزان، عالوه شادی دانش

ها را در اختیار ما قرار داد که  مایه درونها و  نشانه از شماریها  تحلیل تماتیک مصاحبه

 ،از آنها یبعض درآمیختنها و  ، با تحلیل تمبودآموزان  شادی دانش ۀچگونگی تجربدهندۀ  نشان

چهار مرحله ادامه یافت و درنهایت با چهار مفهوم  درم دست آمد. انتزاع مفاهی مفاهیم اصلی به

مرکزی به پایان رسید. کارناولیزه شدن مدرسه، دوستی روزمره، قدرت تحقق خود و خودی از 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Baker, Theres, L 

2. Semi-structured Interview  
3. Strauss, A 
4. Corbin, J 

5. Thematic analysis 
6. Braun, V 
7. Clarke, V 
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های هر یک را نشان  این مفاهیم و تم ،تحلیل تماتیک ۀآنِ خود چهار مفهوم مرکزی هستند. نقش

 دهد:   می

 
 ها مایه درونفاهیم، زیرمفهوم و م مفهومي:تحلیل  ةنقش .6شکل 

ها با تجربه شادی خواهیم پرداخت. طی توضیح  در ادامه به بررسی این مفاهیم و رابطه آن

 ها نیز شکافته خواهد شد.  های سازنده آن هر یک از مفاهیم، کدها و تم

 کارناوالیزه شدن مدرسه. 6

ترین وقایعی است  کی از مهمفضای غیررسمی به رسمی ی گسترش و نفوذطور که گفتیم  همان

، آنجایی که نظم حاکم بر مدرسه برای لحظاتی در پی دارد آموزان را شادی دانش ۀکه تجرب

 قوانین مدونتردید بر شود،  میوارد رسمی  به فضایغیررسمی  فضایشود، عناصر  گسسته می

ِ  آور و دون سرزنش ،ناپسند گذارند که پیش از این پا به عرصه می رفتارهایید و ذارگ می تأثیر

کارناولیزه شدن مدرسه  ،را به تبعیت از باختین پدیدهشدند. این  آموز تلقی می شأن دانش

 ۀبه خود بگیرد، اما جان کالم هم گوناگونیهای  شکل ممکن است. این کارناولیزه شدن منامی می

ز این ا گوناگونیهای  آموزان شکل های دانش آنها گسست نظم است. کنکاش در مصاحبه
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مدرسه مانند جشن و  ۀبرنام فوق های فعالیت گاهیدهد.  کارناولیزه شدن را در اختیار ما قرار می

نشده است و  ریزی کوچک و برنامه رخدادهایناشی از  ؛ اغلبکند آن را فراهم می ۀزمیننیز اردو 

ا زیر سؤال نظم ر شانیها کیآموزان خود دست به خالقیت زده و با استفاده از تاکت گاهی دانش

 ، عناصر مشترک درون آنها را نشان خواهد داد.گوناگونبرند. بررسی این اشکال  می

بار... مثالً یه هفته قبل از  های خوبی داریم، مثالً چند وقت یک سرگرمی سـ ]...[ بعد کال

، قشنگ به قولی رو میز 7تا  2تو مدرسه موندیم. از ساعت  7عید بود که چهارشنبه تا ساعت 

ها  کردیم، والیبال بازی کردیم. یه حالتی بود که بعد از امتحان یباز یم، گفتیم، خندیدم، آبزد

  .1(1)ن/ ها در بیاد خواستن خستگی بچه می

شدیم، ناظممون دیگه سخت نگرفت. همه  ـ پارسال، روز آخر مدرسه که از هم جدا می

های  ها بطری ها از سطل آشغال هدوربین آورده بودن. روز آخر امتحانات. بعد دو سه تا از بچ

بطری  ،بعد من هم دیگه عصبانی شدم ؛خالی نوشابه رو برداشتن، پر آب کردن ریختن رو من

طوری  بودم همین همه خیس شدیم. خیلی خوش گذشت. سرکار مامانم که رفته و آوردم

  .(2)ن/ لرزیدم. خیلی خوب بود. می

ها، آتیش روشن کرده بودیم برا  بچه ـ شب عید بود، همه بودند، مدیر و معاونت و

خندیدیم. کل اون روز رو اصالً  گفتیم، می پریدیم، می سوری بود فکر کنم. از آتیش می ارشنبههچ

ها رو... کلی از این کارها  میشه درس مرس نداشتیم. سر کالس مثالً کالس رو تمیز کردیم، شیشه

 .(7)ب/

خر مدرسه/ روز اردوی داخل مدرسه، همه سوری/ روز قبل از عید/ روز آ جشن چهارشنبه

است و در پی آن  مدرسه متوقف شده رایج هستند که به سبب آنها نظم یرعادیهای غ زمان

انضباط تعلق داشت  آموزان بی و دانش ها شده رانده دنیایعناصر نامشروع که پیش از این به 

کیک مناسبتی مانند  های کیخورا ،زدن و رقصیدن ،: آالت موسیقییابند میفرصت بروز و ظهور 

ی وسایل استفاده از ،بازی آب ،آتش روشن کردن ،تلفن همراه ،عکاسی کردن و دوربین ،و پیتزا

 سطل آشغال و... .  همچون

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
سینا از  های مدرسۀ بوعلی های مدرسۀ نرجس از حرف نون و برای مصاحبه از این پس برای ارجاع به مصاحبه . 1

 دهد.  شونده را نشان می حرف ب استفاده خواهیم کرد. اعداد داخل پرانتز شمارۀ مصاحبه
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 در سایۀ زیرا های مشابه را شکل اول کارناولیزه شدن مدرسه نامیدیم، جشن و اردو و برنامه

 های تصمیم ۀا کارناولی شدن مدرسه همیشه نتیجآید. ام دست می های رسمی مدرسه به برنامه

ها  به کارناولی شدن لحظه مکن استای م نشده بینی جدید و اتفاق پیش ۀرسمی نیست. هر واقع

آموزان  کار ماندن دانش سازد. غیبت معلم و بی مسلط را عریان  شرایطمنجر شود و ناتمام بودن 

 ست:هارویدادترین این  درسی یکی از مهمهای  عتدر سا

شن، زمانی که  [ خوشحال میدیآد خیلی ]با تأک اند، معلم نمی ها دور هم بچه ـ زمانی که

زنن،  شینن، تو کالس حرف می آن دورهم می شن، بعد می فهمن معلم نیومده خوشحال می می

ها. اون زمان خیلی... یعنی به نظرم بیشترین چیزی  کنن، جرئت حقیقت و این بازی می لیفام اسم

 شن. آد، خیلی خوشحال می آد. بعد زنگ آخر که معلم نمی که معلم نمی ینهکنه، ا خوشحال میکه 

 (3)ب/

هایی  شود، بلکه لحظه روزمره می کارهایهایی که به جای درس خواندن صرف  تنها ساعت نه

غنیمتی است برای  آموزان، اشتباه معلم یا دانش گسستن به واسطۀ با نیزدرسی  های عتاز سا

 حس شادی:  ۀید شدن نظم رسمی و تجربناپد

 گذرونید؟  می  ـ سر کالس چه طور خوش

 .خندیم.. گیریم می گه سریع اون رو می که معلم می یپـ با تیکه معلم رو گرفتنه... یه اشتباه لُ

 (1خندد[ )ن/ کار ما همینه ]می

رین جا برای گوید[ به نظرم بهت می زند، با هیجان  ذهنش جرقه می در ناگهان موضوعیـ ]

خندند! واقعاً هم خیلی  آد سر کالس خیلی، همه می خنده سر کالسه. مثالً یه موضوعی پیش می

خواد  ده می می یای یه سوت ده. یه بچه ده اون خنده. مثالً یه معلمی به یه بچه گیر می حال می

 (12)ب/ ها خیلی خوبه درس توضیح بده، اون

هایی که در آن به  کند. لحظه آموزان را فراهم می انششادی د ۀزمین وتاه،های ک همین لحظه

و فرصت مصرف  شود مخدوش می، نظم همیشگی  نشده ینیب شیپ رخدادیسبب وقوع 

شود: بازی، خنده، حرف زدن، شوخی کردن،  آموز فراهم می مکان برای دانش دلبخواهی زمان/

حضور در مدرسه موظف به  علت آموز به شود که دانش هایی میرفتارحس هیجان و... جانشین 

، اما این استدر اختیار یادگیری  موضوعیمکان مدرسه پیش از هر  انجام آن است. زمان/

دهد. در این موقعیت مدرسه نه زمان/مکان یادگیری  های موقت کاربری آن را تغییر می گسست

 بلکه زمان/مکانی برای لذت و سرگرمی است. 
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آموزان نقش پررنگی در  ا بررسی کردیم که دانشاز کارناولی شدن ر گونهتاکنون دو 

آموزان موجودات منفعلی نیستند که صرفاً در انتظار گسست آنها نداشتند. اما دانش پدیدآمدن

های فعال و چاالکی هستند که با خالقیت خود در پی شکست نظم نظم باقی بمانند، بلکه انسان

زدن نظم یا به اصطالح دوسرتو توانایی  برهم . چاالکی و خالقیت به آنها قدرتندیآ یرسمی برم

گسست نظم نیست، بلکه لذت ناشی از  ۀنتیج فقطجا شادی  دهد. در اینرا می« حقه به نظام»

. با توجه به همین ویژگی متمایز، شکل سومِ ردیگ یآموز را فرام قدرت و خالقیت، دانش

تماتیک خود معرفی کردیم.  ۀدر نقش ،مستقل یزیرمفهوم در نقشکارناولی شدن مدرسه را 

های خالقانه است. در  ها و استفاده از تاکتیک کار بستن حقه کالس درس بهترین نمونه برای به

دیگری  های  روش، است آموز موظف به یادگیری و دانش دهد می آموزشزمان/مکانی که معلم 

، موشک یکدیگرن به ندادن به درس، خندیدن، حرف زدن، نامه داد گوش» انندم رود؛ کار می به

خواندن،  کتاب داستانگوش کردن، زیر میز  موسیقی پرت کردن، کاغذ مچاله پرت کردن،

« خوراکی خوردن، مسخره کردن معلم، تیکه پراندن، کشیدن نقاشی معلم و دست انداختن معلم

رفتن گنظم مسلط کالس یا به سخره  زدن ها برای برهم این فعالیت .(11، 7، 6و ن  11، 6، 7)ب/

 ها کیصرف کنند. گاهی استفاده از این تاکت مطابق خواستۀ خودمکان کالس را  زمان/ تا آن است

 چند برابر: نیز جمعی است و البته شادی ناشی از آن  دسته

ها... بعد همه  ها امتحان داریم و این مون یه بار اومد کالس گفتش بچه ـ یادمه معلم فارسی

ین که، بعد معلم هم اصالً حواسش نبود فکر کرد واقعاً درس ها گفتن، خانم درس نداد بچه

 .(1نداده، مجبور شد دوباره از اول درس بده )ب/

دانند و لذت  های برهم زدن نظم کالس را منشأ شادی و لذت خود می آموزان تاکتیک دانش

خندد[  میکه کالس بپیچونن ] بعد این» :آید دست می بهبیشتر از دور زدن نظم و پیچاندن کالس 

گذره، زمانی که بتونن کالس رو بپیچونن خیلی بهشون خوش  ها بهشون خیلی خوش می این

 (3)ب/ «گذره. می

گران حامل نظم رسمی و  نظم مسلط، به بازی گرفتن کنش و قوانین رسمی مدرسه تمسخر

ن/مکان بخش است که زما لذت یها کیای از تاکت م به تله ندادن، زنجیرهو دُ فرارکردندرنهایت 

چنین د. ده ترها را شکست می قوی ۀدهد و سلط آموزان قرار می دانش مدرسه را در اختیار

شادی نیست،  ۀو ورود عناصر زندگی روزمره به آن عامل تجرب چیرگی بر سلطهفقط  لحظاتی

 دارد.  وجود نیز« لذت حقّه»بلکه عالوه بر آن 
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آموزان از  ست نظم باشند یا نه، دانشآموزان عامل گسکه دانش از این گذشتهدر هر صورت 

خالل گسست نظم و  فراهم آمدن فرصتی برای بروز و ظهور امور جهان پست، شادی و لذت 

 کنند.  را تجربه می

 . دوستي روزمره2

 ؛گوکننده قرار ندارد آموزی در تقابل مستقیم با جهان رسمی و تک دانش ۀزندگی روزمر ۀهم

شود.  اعتنایی به آن سپری می بلکه در بی ،مسلط شرایطر مبارزه با آن نه د پنهانیهای  بلکه بخش

المقدور اصطکاکی با آن  نفوذ نظم رسمی مدرسه، حتی فضایخارج از شدۀ  تعریفاین جهان 

که از  است بانی خارج کند. جهانی موازی جهان رسمی خود را از دیدهتا  کوشد میندارد و 

آموزان قرار دارد. این جهان  در اختیار دانش و کمال تمامو  کند قوانین خاص خود پیروی می

آنها بدون توجه  ۀاست. زیست روزان ابعاد و زوایایش ۀآموزی با هم دانش ۀبستر زندگی روزمر

)آموزش(، در آن ساری و جاری  دهد میاو را مخاطب قرار  هایی که موضوعو حتی رخدادها به 

ین جهانِ زنده و پویا و در عین حال خصوصی آموزان در هم های دانش شادی اصلیاست. بخش 

 شود.   تجربه می

وجود رابطه و تشکیل گروه است.  ،نخست گامسازد در  آنچه این جهان را ممکن می

آموزی  دانش ۀترین عناصر این جهان هستند که امکان تبلور زندگی روزمر  مهم ،های دوستی گروه

های دوستی و با توجه به  یت در گروه/گروهآموز به سبب عضو آورند. هر دانش را فراهم می

ها سیال و  آورد. هرچند این موقعیت دست می موقعیتی را در این جهان به ،با دیگران اش  رابطه

روابط، صاحبان  ۀشوند. شبک می رتبطای به یکدیگر م ارتباطی پیچیده ۀ، اما با شبکییرپذیرندتغ

 ،ارتباطی بین آنها ۀها و شبک موقعیت ۀمجموعکند. درنهایت  ها را به هم وصل می این موقعیت

کنندگانشان قرار دارد و با قوانین خاص خود  ها و اشغال آفریند که ورای موقعیت جهانی را می

آموزان منفرد و منزوی این جهان ممکن نخواهد بود، ارتباط بین  کند. با حضور دانش حرکت می

کنند و به  آموزان از آن به دوستی یاد می نشای که دا افراد شرط امکان این جهان است. رابطه

« دوستی روزمره»دالیلی که خواهیم گفت، یک دوستیِ روزمره است. ما این جهان را جهان 

 . کنیم را بیان میآموزان در این جهان  های شادی و نشاط دانش تجربه چگونگی تحققنامیم و  می

ورود به  فقطهای درونی،  وقایع و روند جز بهباید به این نکته توجه کرد که  ،در گام نخست

روابط، به تنهایی عامل شادی و نشاط  ۀدر آن و در شبک جایگاهیاین جهان، به دست آوردن 
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ترین منابع شادی خود در مدرسه  را یکی از مهم« با دوستان بودن»آموزان است. آنها  دانش

های دوستی، حسی  و داشتن گروه( بودن در این جهان 11، 13، 12و  ب/  3, 7, 1دانند. )ن/  می

دارد.  درپیآموزان  را برای دانش« بودن هماهنگ»و « با هم بودن»، «دلی هم»، «انسجام گروهی»از 

   .(3و ن/ 6، 5)ب/ به تنهایی منبعی برای سرخوشی و شادی است یکاحساساتی که هر 

، روزانه و رایج ین معنا که مسائلیددوستی روزمره است، ب ای از گونهالبته این دوستی 

  ب، بازی کردن )هُیدندهند. حرف زدن، خند ها را تشکیل می پاافتاده محتوای این دوستی پیش

بازی در آوردن، شوخی کردن، گچی کردن  بازی و...(، مسخره فامیل، چشمک، آبو  بازی، اسم

به نظر  هستند که در نگاه اول  و... کارهایی بدیهی و روزمره دیگرانیکدیگر، مسخره کردن 

 برند: های دوستی از انجامشان لذت می رسد منبعی برای شادی و لذت باشد، اما گروه  نمی

ایم دیگه! اینکه پیش دوستامونیم،  مثالً ما خب نصف تایممون رو بیشترش رو تو مدرسه

خندیم. خب اون  گیم، می خب می ؛گن تونیم شاد باشیم. وقتی یه چیزی می می ؛بهترین دوستامون

 ( 11کنه. )ب/ ذاره، آدم رو به زندگی امیدوار می شادیم، این یه ذره رو آدم تأثیر می موقع

آیم به  مون، یا می خندن، ما همه ها در دو صورت خیلی می کنم که آدم خب من فکر می

آیم  گیره یا می مون می کنیم، خیلی خنده ادبی تعریف می های بی ک و باالخره حرفوهمدیگه  ج

اش رو دارن.  های کالس ما جنبه بینم که بچه می ،کنیم. که خب خدا رو شکر مییکی رو مسخره 

آیم تعریف  دیم می ای که می یا سوتی خندیم. ]...[ آریم، می بازی در می آیم، مسخره ما خیلی می

 (6)ب/ ها. گیم. این ها رو می کنیم، اون می

کنید؟[ ـ حرف  . ]ـ چی کار میهایی که کنار دوستامم توی حیاط هام[ لحظه ـ ]بهترین لحظه 

. شوخی و مطمئن عتمدم]ـ از چی؟[ ـ از همه چی، تقریباً البته از چند تا دوست  زنیم. می

در حد خودمون، تو جمع خودمون.  یباز آریم، مسخره بازی در می کنیم، مسخره می

نیم، من این ک خندد[ مثالً خاطره تعریف می بازی دیگه ]می بازی یعنی چی؟[ ـ مسخره مسخره ]ـ

 (7)ب/ گیم. داری که باشه می کار رو کردم، اون اون کار رو کرد. چیز خنده

بازی و  بازی کردن، شوخی کردن، مسخره کردن، مسخره گفتن و خندیدن، حرف زدن، آب

هایی رفتاراند، همه  کردهگذرانی در مدرسه معرفی  های خوش آموزان راه آهنگ خواندن که دانش

دارند. محتوای گفتگوها بیش  رفتار شایستهبا  زیادی ۀند که فاصلهست  هرروزهبدیهی، تکراری و 

، خاطره گفتن، غیبت گفتنک و. جدهد  یها، روزمره بودن منابع شادی را نشان م نشانهاز خود این 

ها، قرار و مدارها،  خانه و خانواده، مهمانی های فیلم و سریال، اتفاق مانندها، عالیق مشترک  معلم
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مسائل درسی، رابطه با جنس  دار، بیرون رفتن با دوستان، خرید عید، های خنده و خاطره ها اهاشتب

، 11آموزان و عامل شادی و نشاط آنهاست. )ب/  دانش ۀهای هر روز مخالف و... موضوع حرف

بوعلی و  ۀآموزان در مدرس غیررسمی با دانش یو گفتگوها 12، 2، 11، 11و ن/ 3، 7، 11، 12

  .نرجس(

آموزان را  شادی دانش ۀ، تاروپود تجربدنیای پنهانی و مدرسه یر پوستزآنچه  نابراینب

ارزش و  گذرا، معمولی، بی مسائلیاست.  مسائلترین و ناچیزترین  پاافتاده دهد، پیش تشکیل می

آموزی  های دانش کنند. شیطنت مینشادی را فراهم  ۀارزش زمین بی مسائلشده. البته فقط  رانده

د. رو می ها پیش ها و ممنوعیت ضدارزش فراتر ازارزش عبور کرده و  بی رفتارهای ز مرزگاه ا

 گونههای این  ویژگیترین  زدن و رقصیدن، ادای معلم را در آوردن و دست انداختن معلم مهم

 شادی و لذت است:

بد ها. یک سری اونا که شر و شور خوبند. یک سری هم اونا که شیطنت  اند بچه ـ  دو دسته

اون دسته شروشورم ولی کاری به  وکنن. من خودم جز ها شادی می دارن، با اذیت کردن معلم

 ،خندیم. ولی اونا دیم یه موضوعی پیش بیاد می اذیت کردن دیگران ندارم. درس رو گوش می

  .(11)ن/ ندازن زنه دست می معلم که یه حرفی می

کنیم. تو  رو مسخره میه دیگ اینکه همرقصیم. یا  زنیم، می ـ مثالً اینکه زنگ تفریح می

های دیگه تو  خندن. ولی کالس کنن، می رو مسخره میه دیگ شینن هم کالسمون خیلی شایعه. می

کشیم رو لباس هم  . ]دیگه[ گچ میرقصند یزنن و م این مدرسه من دقت کردم، همشون می

  .(1ذاریم )ب/ ر میرو سر کا ها زنیم. معلم هم می ۀو سروکلتکنیم.  بازی می دیگه، آب

تر از این دو زدن و رقصیدن که سهم زیادی در  درآوردن ادای معلم و دست انداختنش و مهم

های دوستی است که در کنار  گروه ۀهای روزمر ، از شیطنت1آموزان دارد الگوهای نشاط دانش

 د. رنداآموزان برعهده  شادی دانش ۀگیری تجرب شده، سهمی در شکل گفته های نمونهسایر 

 ۀارتباط آن با تجرب همچنین، عناصر مفهوم دوستی روزمره و نام بردیم که تاکنون ییها نمونه

ای از روابط دوستی اشاره دارد که محتوای آن به  دهد. دوستی روزمره به شبکه شادی را نشان می

صرف  نخستشود. در گام  های ممنوعه محدود می روزمره و عادی و شیطنت مسائل

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
های اکتشافی، یکی از  آموزان، بلکه در مرحلۀ مشاهده و مصاحبه های دانش مصاحبه تنها در زدن و رقصیدن نه .1

 بود.   آموزی بیان شده ترین الگوهای نشاط دانش مهم
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بعدی مشارکت در تولید محتوای آن،  گامدوستی و در  ۀدر این شبک جایگاهیردن آو دست به

 در پی دارد.آموزان را  شادی دانش ۀتجرب

 . قدرت تحقق خود 9

مفهومی فراتر از دو مفهوم پیشین  ؛قدرت تحقق خود است شده، سومین مفهوم بررسی

و  وجود دارددر هر دوی آنها  شیها مایه درونها و  )کارناولیزه شدن و دوستی روزمره( که نشانه

کند. پیش از پرداختن به  مستقل بسیاری آن را پشتیبانی می یها نشانهها و  مایه دروندر عین حال 

 دهیم.   های آن را در کارناولیزه شدن و دوستی روزمره نشان می های مستقل، نشانه این کدها و تم

آموزان، هرچه که عامل  ود دانشهای رسمی، چه وقایع و رخدادها و چه خ  شبکهچه 

ای واحد به  کارناولیزه شدن مدرسه باشد، در عمل با یک ذات و جوهر مواجه هستیم، با پدیده

 ارتباط بین ،مبهم در این روایت ۀدهد. اما نکت را شکل می  شادی ۀنام گسست نظم که تجرب

انجامد،  شادی می ۀآن گسست نظم به تجرب باکه  سازوکاریشادی است.  ۀگسست نظم و تجرب

خود به آن نیاز داریم. در  تحققِ مفهوم قدرتِ گسترشاین روایت است که برای  ۀ گمشدۀحلق

  شکسته موضوع شایسته تمامیتافتد؟ یکپارچگی و  های گسست نظم چه اتفاقی می لحظه

 قدرت ،واال موضوع برد، در پی آن  را زیر سؤال می غالب شود. این شکست، اقتدار جهان می

او دیگر  ؛شود آموز به حال خود رها می ای دانش  دهد. برای لحظه خود را از دست می بازخواست

 ۀشود و چشم می  از سر او برداشته 1بازخواست ۀسای ؛خطاب گفتمان رسمی مدرسه نیست

ای است که  لحظه همانکند. این  واال فوران می های سد جهانِ شکاف میان جوشان وجودش از

آداب  ۀ. او نه در لباس قواعد و قوانین بلکه عریان از همابدی یرت تحقق خود را مآموز قد دانش

فضای تحقق خود،  در نقشکند. زمان/مکان مدرسه  که واقعاً هست رفتار می گونه تحمیلی آن

برای  ،آموز در جدالی دائم آموزان است. دانش نیروهای رسمی و دانش درگیریزمین مبارزه و 

برد و هر لحظه که بتواند پیروز میدان باشد و نظم مسلط را  درسه به سر میتصرف زمان/مکان م

خواهد  بروزاش را  حقیقیخود  ،زمان و مکان ۀاز فضای موجود به در کند، با مصرف دلبخواهان

در اختیار و  پیوندد و فضای مدرسه را که در کارناولیزه شدن مدرسه به وقوع می ای پدیده .ددا

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
است.  های ایدئولوژیک دولت به کار برده  بازخواست مفهومی است که آلتوسر در مقالۀ ایدئولوژی و سازو برگ .1

ژه با گفتمان، برای اشغال جایگاه مناسب گفتمان است )ایدئولوژی و ساز و منظور از آن مخاطب قرار گرفتن سو

 ، نشر چشمه(. 1333های ایدئولوژیک دولت، ترجمۀ روزبه صدرآرا،  برگ
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، همان موضوع بحثدهد. پس امکان تحقق خود در زمان و مکانِ  قرار میآموز  دانش کنترل

 رساند.  است که گسست نظم را به احساس لذت و خوشی می سازوکاری

نهفته است. زمان/مکان یا جهانی دور از نظم رسمی که  نیز همین عنصر در دوستی روزمره

هان رسمی لباس تنگ مجلسی آموزی که در ج کند. دانش فرصتی برای تحقق خود را فراهم می

رها و آزاد برای گفتن و شنیدن و  ؛وآمد است به تن دارد، در جهان دوستی پیژامه به تن در رفت

هر چه هست قواعد و  ؛است  قیدی از باال بر او تحمیل نشده ؛خواهد انجام هر آنچه می

از قید نظارت خواهد زمان رسمی متوقف شود، مکان  هنجارهای خود جهان دوستی است. او می

ین رو زمان و مکان اها محقق شود. از  ها و شوخی ها، حرف شیطنت میاناز  خودرها شود تا 

بانی قرار دارد و  مکانی که خارج از دیدهو  آموزان است. زمان های دانش ترین خواسته آزاد از مهم

 کند: تحقق خود را فراهم می ۀزمین

زدن. قبالً اونجا ]میله[ نبود. ما زنگ ورزش یا الن ]جلوش میله[ جوش اـ این ته حیاطمون 

خندیدم. یه جائی بود که  گفتیم می شستیم اونجا کنار همدیگه. مین رفتیم، می ها می بعضی وقت

کردیم.  آزادی می اسحساکنیم. خیلی  اومدن رد شن ببینن ما چی کار می دید نداشت و نمی

شه  م از اینکه جلوش میله زدن و دیگه نمیداشتم. ناراحت تمعذب نبودیم. اونجا رو خیلی دوس

 (6)مکان آزاد( )ب/ رفت.

ها تو کالس آزاد باشن، هر کاری  ذارم که بچه ـ من اگه ]مدیر[ باشم یه زنگی رو تو هفته می

دوست دارن بکنن، یه سری چیزها با خودشون بیارن. مثالً لباس تو خونه، مثل همین لباس 

 .. ولی همون لباس تو خونمون رو بیاریم، آزاد باشیم. )زمان/ورزش، نه اینکه بگم تاپ و چی .

 ( 1مکان آزاد( )ن/

ها بازی کنن با همدیگه. همین  ذاشتم که بچه ـ اگه جای مدیر بودم یه سری زنگ اضافه می

دادن، خیلی خوش  سالن ]اشاره به سالن ورزش[ رو اگه یکی دو ساعت در اختیار ما قرار می

 (2)ن/ اشتن آزاد بازی کنیم. )زمان آزاد(ذ گذشت بهمون، می می

کنند، میله کشیدن جلوی  ها را به حال خود رها نمی البته نیروهای رسمی این زمان/مکان

 ۀاستفاده، حضور ناظم به جای معلم غایب و... هم بیهای  مکانی که دید ندارد، قفل کردن کالس

 براساسمکان است.  زمان/ کردنقانونمندهای  ترها برای تسلط بر راه های قوی استراتژی

ترها بر سر  ترها و ضعیف پایان میان قوی های زندگی روزمره، با جدال و کشمکشی بی نظریه

های  ها مواجه هستیم. نیروهای رسمی از استراتژی ها و مکان ها، زمان تصرف ساختارها، متن



 

 

 

 

 

 433آموزي   دانش ةشادي در زندگي روزمر ةتجرب

  

 

های مداربسته، استفاده از  ینکنند. )نصب دورب ها استفاده می ها و مکان مختلفی برای تسلط بر متن

ریزی برای اوقات فراغت و...( و  انضباط، تغییر فیزیکی محیط مدرسه، برنامه ۀاهرم نمر

فضاها و  ۀها و مصرف دلخواهان  ای برای دور زدن این استراتژی خالقانه یها کیترها تاکت ضعیف

مینه برای بروز خود و آموز تمام شود، ز کشمکش به نفع دانش ۀساختارها دارند. هرجا نتیج

. قدرت تحقق خود که در پی تصرف زمان/مکان به وقوع آید میوجود به احساس لذت و شادی 

آموزی را  دانش ۀشادی در زندگی روزمر ۀپیوندد، سومین مفهومی است که چگونگی تجرب می

 شود. و ما را به مفهوم نهایی یعنی خودی از آنِ خود رهنمون می کند بیان می

 ي از آنِ خود خود .4

ناظر بر کارکرد تربیتی مدرسه و مقاومت  ای خاص شیوهمفهومی است که به  ،خودی از آنِ خود

 دارد؛دو سطح جهان رسمی و غیررسمی  از دیدگاه ما،آموز در مقابل آن است. مدرسه  دانش

ی نفتیا و دست یدنیفهم روابط این دو سطح و اصطکاک آنها فهم باخودی از آنِ خود دقیقاً 

 است. 

است. در ساختار معنایی  خواه تیتربیتی تمام آموزش و پرورش قرار دارد که نهادِ یک سو

مستمر » ای پدیدهرسالت تاریخی آموزش و پرورش،  در نقشحاکم بر آموزش و پرورش تربیت 

ین معنا که انسان همیشه به دشود. مستمر بودن ب ( فهم می65: 1333تربیت،  ۀ)فلسف« جانبه و همه

 همۀ در تحول]باید[»که برای رشد و تعالی  ستجانبه بودن به این معنا تربیت نیاز دارد و همه

های  زمینهنگری  جانبه همه همچنین .(62: 1333تربیت،  ۀ)فلسف رخ دهدفرد « وجودی ابعاد

، زیستی و بدنی، هنری و یاسیدینی و اخالقی، اجتماعی و س زمینۀ تربیت به شش

 .(1336تعلیم و تربیت،  ۀشود )بخش دوم فلسف می تقسیم می و فناوریشناختی و عل زیبایی

زندگی  ۀلحظ نوردد، بلکه لحظه آموز را درمی وجود دانش های زیرین الیهتنها تربیت  درنتیجه، نه

 ،«آموز در اردو یک لحظه به حال خود رها شدن دانش». حتی گیرد دربرمیآموزی او را  دانش

در این  .کل آموزش و پرورش( ۀصاحبه با کارشناس اردوی ادارشود )م شناخته می« آسیب»

آموز و شکل  آموزش و پرورش موظف است از هر فرصتی برای تربیت دانش ،ساختار معنایی

 دادن به ابعاد وجودی او استفاده کند. 

آزادی و رهایی  ،مقابل این دیدگاه قرار دارد. او در پی تحقق خود ۀآموز درست در نقط دانش

از  گریزد؛ می زیر نظربودنو  شدن روزانه برایش آزاردهنده است. او از مدام دیده کنترل. است
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خواهان گسست نظم است تا بتواند زمان  ؛گفتمان باشد به تنگ آمده است موضوع هموارهاینکه 

د. اما تحقق خود، به چیزی بیشتر از بهایش بیا ها و روزمرگی و مکانی آزاد برای تحقق دوستی

 کافیتوانایی و مهارت  ی کهمکان آزاد نیاز دارد و آن چیز خودِ رهاشده و آزاد است. خودزمان/

گیرد که نه برای  ای شکل می نبرد تازه ،باشد. بنابراین در مدرسه داشتهبرای تحقق خویشتن 

ها یا مکان و زمان بلکه بر سر تصرف نفس انسان است، بر سر خودِ  تصرف ساختارها و متن

 سویدر و آموزش و پرورش قرار دارد با معنایی که برای تربیت قائل است سو یک آموز. دانش

وتاز  نفسش از این تجاوز و تاخت نجات و نگهداریهایش. او برای  آموز و خالقیت دیگر دانش

 . کوشد می

: ذهن و شود داده میآموز( در دو سطح تشخیص  )بر سر تصرف خودِ دانش درگیریاین 

از  جسمو  کیدئولوژیهای ا آموزش از جنبۀذهن  ،نبرد است زمینۀهر دو  که ؛آموز دانش جسم

. پیش از این در توضیح مفهوم لذت حقه گفتیم که یدئولوژیسازی این ا قدرت نمایان جنبۀ

آنها  اکنون با مرورکنند.  برای شادی در کالس استفاده می ییها کیآموزان از چه تاکت دانش

مقاومتی  ،را با توضیح جدید«  ن، حرف زدن، بازی کردن و...گوش نداد» انندم ییها کیتاکت

به  اغلب به اندازۀ رفع نیاز و قبولی در امتحانآموزان  . دانششماریم برمیمقابل تصرف ذهن 

به نظر  ؛خود به کار برند ۀکه آنها را در زندگی روزمر ای به اندازهدهند نه  ها گوش می درس

البته  .گفتمان است...  بازخواستحفظ خود در مقابل  یها کیناشی از تاکت رفتاررسد این  می

است و  موازی های نیازمند پژوهش ،آن مقابلهای مقاومت در  تصرف ذهن و راه سخن دربارۀ

بخشی از  در نقش جسمدر تحلیل وجود دارد. اما  اشتباهامکان  موضوع به علت انتزاعی بودن

دهد. آموزش و پرورش  میسر تصرف خود را نشان  هر روزه بر ۀخوبی مبارز آموز به خودِ دانش

گیری  این قوانین با سخت که است  هکردآموزان تصویب  دانش ظاهر قوانین بسیاری برای کنترل

ها و آرایش  ها، ابروها، ناخن لباس رها ب ناظم ۀدر این زمینه نظارت هر روز .شود می اجرا

ها،  ها، سخنرانی ها، جشنواره نین با انواع برنامهآموزان زبانزد خاص و عام است. در کنار قوا دانش

ها،  درونی کردن بعضی از ارزشبا  کوشد میها و ... مواجه هستیم که  پوسترها، دیوارنوشته

آموزش و پرورش  ترتیب دینگلبرگ عفاف(. ب ۀآموزان را کنترل کند )مانند جشنوار پوشش دانش

سازی  گذاری، تقویت نیروی اجرایی قوانین و  فرهنگ در سه سطح قانونبسیار، گیری  با سخت

این کار  زیادی صرف ۀآموز و تصرف آن است و سرمایه و هزین دانش ظاهردر پی شکل دادن به 

 . شود می
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را جزئی از  جسمشانکنند. آنها  مقاومت می بیشتر زمینهاین  در نیز آموزان دانش نتیجهدر

بدترین چیز[ اینکه هر روز صبح از دم »]دیگری بر آن آزاردهنده است:  دانند که تسلط خود می

]مدرسه وقتی » و « /ب(11نداشته باشه. ) ایرادی آم تو، باید مراقب باشم سر تا پام در مدرسه می

گن گوشی نیارین، ابرو ور ندارین،  الن میاشادتره که[ واقعاً یه سری چیزها رو زور الکی نکنن، 

 /ن( 12« )ها نباشه توش ، نصفشون ابرو ورداشتن. اینهمه گوشی دارن

شود  تبدیل می« میدانی برای جدال»به  جسمبا این حساب پوشش و آرایش ابزار سلطه بر 

های جدیدِ دور زدن قوانین از سوی  گسترش قوانین از یک سو و یافتن راه ؛(111: 1361)مزین، 

. هرچه گیرد دربرمیشادی آنها را  ۀتجربدیگر. همین احساس تسلط بر خود است که بخشی از 

د. شبیشتر خواهد نیز ( بیشتر باشد، شادی او جسم آموز نسبت به خودش )ذهن و مالکیت دانش

، محیط شادتری را برای گیرتر هستند آسانآموزان  دانش جسمبه کنترل ذهن و  نسبتمدارسی که 

آموزان آن  ن شرایط را دارد و دانشبا بوعلی همی مقایسهنرجس در  ۀند. مدرسکن آنها فراهم می

 کنند:  احساس آزادی و شادی بیشتری را تجربه می

 اًتونم بگم نسبت اش می اینکه آزادی رایهای دیگه شادتره. ب مون نسبت به مدرسه ا...م. مدرسه

تونیم  که می این بارۀ، درپیرایشابرو و  بارۀبیشتره، به خاطر اینکه نه حاال آزادی، مثالً اینکه، نه در

نه  ؛هامون رو تا یه حدی باال بدیم مون رو تو محیط مدرسه از سرمون دربیاریم، آستین مقنعه

تونیم از زیر مقنعه یه  تونیم باال بدیم و موهامون رو می های آرنج می بیشتر از آرنج ولی تا نزدیک

ای  رسهحدودیش رو بیرون بریزیم... ولی مث مدرسه ... من خودم تو دوران راهنمایی مد

زدیم. و منی که از هد  قرآنی بودش ولی حتماً باید هد می ۀرفتم که نه شاهد بودش، نه مدرس می

ساعت هد رو  5گذشت. هر روز بخوام  سال خیلی واسم سخت می 3-2آد اون  زدن خوشم نمی

 /ن( 1) .ها رو داره سرم باشه. ولی اینجا این خوبی

آموز )اعم از ذهن و بدن( مواجه  ف نفس دانشای مستمر بر سر تصر با مبارزه براینبنا

به دست آوردن سهم بیشتری  در پی داردآموز  دانش برای شادی ۀهستیم. در این میان آنچه تجرب

 است و خود بر آن آموز از خود است یا داشتن خودی از آنِ خود. خودی که متعلق به دانش

 تسلط دارد.
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 گیري  و نتیجه بحث
آموزان بود. چهار  تصویری زنده و پویا از تجارب شادی دانش ۀی ارائبرا کوششیپژوهش این 

 شدن مدرسه کارناولیزه. دهد نشان میما  هتری از این تصویر ب آمده، ابعاد عمیق دست مفهوم به

ها در  ترین شکاف ای مفهومی است که به گسست نظم حاکم بر مدرسه اشاره دارد. وجود لحظه

 با ترین عناصر زندگی که پیش از این ت برای بروز روزمرهجهان رسمی، فرصتی اس ۀپیکر

شادی به همین فرآیند مربوط  ۀترین اشکال تجرب شدند. یکی از مهم گفتمان غالب سرکوب می

ها و   آموز خود با استفاده از خالقیت شود. لذت گسست نظم، زمانی بیشتر است که دانش می

یاد کردیم که بر « لذت حقه» ا نامین تجربه بنظم موجود را برهم بزند. از ا شیها کیتاکت

دور زدن نظم بدون ترک  ،دوسرتو عقیدۀآموزان استوار است و به  دانش یها و توانمند خالقیت

گروهی مربوط است.  یکپارچگیزمین آن است. دوستی روزمره به روابط دوستی و حس 

اما یکی از  ؛دهد تشکیل می ئلمساترین  ترین و روزمره پاافتاده ها را پیش محتوای این دوستی

آموزان است. قدرت تحقق خود، مفهومی است که به مصرف  شادی دانش ۀترین اشکال تجرب مهم

بانی باشند، بیزارند  دیده ۀکه در محدود آموزان از این زمان/مکان مدرسه اشاره دارد. دانش ۀآزادان

گفتمان رسمی دور کند. زمان/مکان و همواره در پی فضاهایی هستند که آنها را از چشم ناظرانِ 

توانند بدون توجه به قوانین و  آموزان می دانش که از چشم ناظران است ییفضایی برای رها ،آزاد

هنجارهای رسمی، خودِ درونشان را تحقق بخشند. خودی از آنِ خود، مفهومی است که از 

 مقابلاین مفهوم در درک خود ناظر است.  رتسلط ب هبر سر مکان/زمان عبور کرده و ب درگیری

آموزش و پرورش با  سوییاست. از  پذیر امکانآموزش و پرورش  ۀخواهان ادعای تربیتی تمامیت

 ۀآموز  برای حفظ سلط و در مقابل، دانش کوشد میابزارهای تربیتی برای شکل دادن به خود 

ود کمتر کند. هرچه نقش آموزش و پرورش در تسلط بر این خ خود بر خویشتن مقاومت می

 آموز بیشتر خواهد بود. باشد، شادی دانش

شود که زندگی روزمره در  دست آمده، شادی در پیوند با فضایی محقق می براساس مفاهیم به

آن جریان دارد. بنابراین مطالعۀ آن بدون توجه به این زمینه و تعریف آن که موضوعی 

د، کاری ناقص همراه با ده رخ میهای تاریخی و اجتماعی  شمول است و جدای از زمینه جهان

ویژه تعریف ارائه  جانبه خواهد بود. پذیرش این نتیجه، تعاریف رایج شادی به نتایج ناکافی و یک

کشد. چنانچه گفته شد روانشناسی مثبت، مفهوم  شناسی مثبت را به چالش می شده در روان
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سبت به کل زندگی خود بیان شادی را در پیوند با رضایت از زندگی درک و آن را احساس فرد ن

متنوع را درک نخواهد کرد که افراد در فضاهای  های کند. چنین نگرشی شادی و احساس می

با تأکید بر ابعاد اجتماعی  ها شناسی احساس رسد جامعه کنند. به نظر می گوناگون تجربه می

د این ادعا تا شادی، بیشتر قادر است وجوه منحصر به فرد شادی را درک و تبیین کند. هرچن

ای درست است، اما این جریان فکری نیز گاه درصدد کشف الگوهای اجتماعی  اندازه

شناسی  افتد که روان آید؛ از این جنبه در همان دامی می شمول مؤثر بر شادی برمی جهان

پیش از این در آن افتاده بود و درنهایت بسیاری از وجوه متنوع و متکثر زندگی  ها احساس

 دهد.  را از دست میروزمره 

کشد، بلکه  تنها ادبیات دانشگاهی رایج در زمینۀ شادی را به چالش می های پژوهش نه یافته

های گوناگونی  گذشته طرح های برد. در سال رویکردهای سیاستی این حوزه را نیز زیر سؤال می

هوم شادی آموزان انجام شده است که درک متفاوتی از مف برای افزایش شادی و نشاط دانش

های بهسازی مکان مدرسه که همه  های دینی و ورزشی یا طرح اند. برای نمونه برخی برنامه داشته

آموزان خواهند  شوند که نقشی در افزایش شادی و نشاط دانش فرض انجام می با این پیش

 ( برمبنای نتایج این پژوهش، چنین درکی از شادی و نشاط با تعریف1362 داشت. )اکبرپوران،

گذاری درست در این زمینه، پیش  ها بسیار تفاوت دارد. برای سیاست جامعۀ هدف این سیاست

 از همه نیازمند دیدگاهی مشترک از مفهوم شادی هستیم. 
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